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Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii                                                                                       Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 62                                                                                                                                              ogłasza konkurs na stanowisko:
 Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału V Rehabilitacji
 

Kandydaci zgłaszający się do konkursu proszeni są o składanie dokumentów określonych w §12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 430) wraz z oświadczeniem, że kandydat zgłaszający się do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na dane stanowisko.
Do konkursu mogą przystąpić kandydaci posiadający kwalifikacje określone w  Rozporządzeniu Ministra Zdrowia  w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami z dnia 16.12.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie (DZ.U 2021   poz. 2359)
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich dostępne są na stronie internetowej Szpitala www.urazowka.piekary.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) oraz udostępnione są do wglądu w siedzibie Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 62  po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu (32) 393 42 17

Oferty wraz z dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie pod adresem:

                  Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
                                                        im. dr Janusza Daaba
                                                           ul. Bytomska 62
                                                      41-940 Piekary Śląskie
           Budynek administracji, Sekretariat Szpitala (parter) w dni powszednie
                                                 w godzinach od 8:00-15:00
 W przypadku nadania przesyłki pocztą decyduje data wpływu oferty do Sekretariatu Szpitala.
Na kopercie kandydat powinien umieścić swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotacji
         „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału V Rehabilitacji”

Oferty należy składać w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego www.bip.slaskie.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), w zakładce: Ogłoszenia i aktualności -> Konkursy.
Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert.
O terminie przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.






Wymagane dokumenty do konkursu na stanowisko
                                               Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału V Rehabilitacji
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej
im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich

Zgłaszający się kandydat powinien złożyć dokumenty określone w § 12 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 430) tj.:

	Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
	Dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo (dokumenty powinny być złożone w oryginałach albo w odpisach poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza);
	Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
	Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata (kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów);
	Oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
	Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem (zgodnie              z poniższym załącznikiem).



























